Kutsu SM-särkipilkkiin 2019
Särkipilkinnän SM-kilpailut järjestetään sunnuntaina 17.3.2019. Kisapaikkana on Pien-Saimaan vesialueet
Lappeenrannassa. Opastus 6-tieltä raviradan risteyksestä Ylioppilastalon parkkialueelle, Lpr:n Yliopistolle
Skinnarilaan.
Kilpailuaika
Kaikissa sarjoissa neljä (4) tuntia klo 10-14.00 Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo 9.30 ja
kilpailijoiden on oltava punnitusalueella klo 14.45 mennessä.
Kilpailusarjat
– miesten ja naisten sarjat (20-59 vuotiaat)
– miesveteraanien ja naisveteraanien sarjat (kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat)
– nuorten sarjat (alle 12 vuotiaiden, alle 15 vuotiaiden ja alle 19 -vuotiaiden sarjat)
Joukkueet SVK:n kuuluvien seurojen kesken
– miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa / joukkue)
– miehet yli 60v joukkuekilpailu (3 kilpailijaa / joukkue)
– naisten ja naiset yli 60v joukkuekilpailu (2 kilpailijaa / joukkue, saa olla molemmista naisten sarjoista)
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 12-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SVK:n hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät os. www.vapaa-ajankalastaja.fi ja ovat
nähtävillä kilpailukansliassa.
Ilmoittautuminen
SM-särkipilkkiin ilmoittaudutaan ennakkoon 7.3.2019 mennessä. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostilla
osoitteeseen smsarki.2019@ptu.fi. Ilmoittautumisessa on mainittava seuraavat tiedot: piiri, seura,
ilmoittajan nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero ja osoite, kilpailijan nimi, sarja.
Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä kilpailukansliassa 17.3.2019 klo 9.00 mennessä, jälki-ilmoittautuessa
maksuihin lisätään 5€.
Ennakkoilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu on maksettu 10.3.2019 mennessä.
Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20€, joukkueet miehet 30€, naiset 20€. Nuorilta ei peritä
osanottomaksua. Maksut suoritetaan Lappeenrannan Urheilukalastajien tilille FI37 5620 0920 0821 78.
Viestiksi maksuun laitetaan SM-särki + minkä seuran tai yksityisen osanottajan puolesta maksu on
suoritettu.
Kilpailukortit ovat noudettavissa seuroittain kilpailukeskuksesta su 17.3.2019 klo 7:30 alkaen. Ota mukaan
tuloste ilmoittautumisesta, maksukuitti tai kopio siitä.
Muuta
Sunisenselkä on rauhoitettu moottoriajoneuvoilta kaupungin järjestyssäännön mukaan ja poliisilla on
oikeus sakottaa siellä autoilevia. Selkä on kaupungin käyttövesien vara-aluetta. Kilpailualueella pilkkiminen
ja avantojen teko on kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailupäivää.
Lisätietoja antaa Pekka Turunen, p. 0400 633 263, Lappeenrannan Urheilukalastajat ry.
Tervetuloa!

